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Ändringsförslag 11
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Spektrumbandet för en frekvens på 
900 MHz som görs tillgängligt genom 
detta direktiv för GSM och UMTS bör 
tilldelas på ett öppet sätt och så att lika 
villkor på de respektive marknaderna 
garanteras. 

Or. ro

Motivering

Spektrumbandet för en frekvens på 900 MHz som görs tillgängligt genom detta direktiv för 
GSM och UMTS, bör tilldelas på ett öppet sätt och så att lika villkor på de respektive 
marknaderna garanteras. 

Ändringsförslag 12
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Lämpligt skydd bör säkerställas för 
befintliga användare på angränsande band.
Vidare bör kommande 
flygkommunikationssystem över 960 MHz 
beaktas, som hjälper till att uppfylla 
gemenskapens politiska mål inom detta 
område. CEPT har tagit fram tekniska råd 
för detta.

(9) Lämpligt skydd bör säkerställas mellan
användare på angränsande band. 
Kommande flygkommunikationssystem 
över 960 MHz som hjälper till att uppfylla 
gemenskapens politiska mål inom detta 
område och andra markbundna system 
som kan tillhandahålla elektroniska 
kommunikationstjänster och samexistera 
med GSM och UMTS under 960 MHz, 
bör beaktas. CEPT har tagit fram tekniska 
råd för det första fallet.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa skydd mellan användare på angränsande band.

Ändringsförslag 13
David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Lämpligt skydd bör säkerställas för 
befintliga användare på angränsande band.
Vidare bör kommande 
flygkommunikationssystem över 960 MHz
beaktas, som hjälper till att uppfylla 
gemenskapens politiska mål inom detta 
område. CEPT har tagit fram tekniska råd 
för detta.

(9) Motsvarande skydd bör säkerställas 
mellan användare på angränsande band. 
Kommande flygkommunikationssystem 
över 960 MHz bör beaktas, som hjälper till 
att uppfylla gemenskapens politiska mål 
inom detta område. CEPT har tagit fram 
tekniska råd för det första fallet.

Or. en

Motivering

Motiveringen är att säkerställa skydd mellan användare på angränsande band.

Ändringsförslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 87/372/EEG
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Spektrumbandet för en frekvens på 
900 MHz som görs tillgängligt genom 
detta direktiv för GSM och UMTS bör 
tilldelas på ett öppet sätt och så att lika 
villkor på de respektive marknaderna 
garanteras.
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Or. ro

Motivering

Spektrumbandet för en frekvens på 900 MHz som görs tillgängligt genom detta direktiv för 
GSM och UMTS, bör tilldelas på ett öppet sätt och så att lika villkor på de respektive 
marknaderna garanteras. 
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